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  142-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 بعد الص(ة عن وسلم عليه هللا صلى النبي نھى: "  قال علي وحديث العصر بعد الص(ة عن النھي أحاديث بين يجمع كيف - 1

  ) 00:00:35(  ؟". نقية مرتفعة الشمس تكون أن إ6 العصر

  ) 00:05:50(  ؟.الخ(ء في الك(م عن النھي في حديث جاء ھل - 2

  ) 00:12:17(  ؟.الخ(ء بدعاء يؤتى متى - 3

  ) 00:15:49(  ؟.مصحف جيبه وفي الحمام يدخل أن للشخص يجوز ھل - 4

  ) 00:17:35(  ؟.اNموات تشريح يجوز ھل - 5

  ) 00:24:40(  ؟.الحكيم الشارع حرمھا التي الرشوة تعريف ھو ما - 6

  ) 00:30:27(  ؟.الرشوة من ھذا يعد ھل.  عنه ظلماً  يدفع أو حقه ليسترجع ما6ً  دفع فيمن مناقشة - 7

  ) 00:44:47. (  اVس(مية البنوك عن اNلباني الشيخ ك(م - 8

  ) 00:51:21. (  السلم بيع صور من صورة - 9

  ) 00:58:50(  ؟.اVس(مية البنوك في اNموال إيداع عن الشيخ سئل -  10

َ  يَتَّقِ  َوَمنْ " (  الىتع لقوله تفسيراً  السحابة وحديث الخشبة لحديث وذكره الح(ل الرزق طلب في هللا بتقوى الشيخ نصيحة -  11  هللاَّ

 ) 00:59:13) " . ( 2اdية من: الط(ق)(َمْخَرجاً  لَهُ  يَْجَعلْ 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ال صالة بعد العصر حتى تغرب ( صالة العصر وحنن نعلم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم   ... :الشيخ 

؛ فهذا املشكل مع احلديث ؛ وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته أهال بكم تفضل حنن خبري احلمد هللا   )الشمس 

  واضح ؟ ...كيف هو يصلي    )ال صالة بعد العصر ( : األول حديث عائشة بأنه يقول 

  .نعم  :السائل 

الناحية األوىل وهي األهم ؛ ألا تتعلق مبا حنن املتبعني : هذا هو اإلشكال ؛ اجلواب من ناحيتني  :الشيخ 

ق به عليه السالم ، وله خصوصية ؛ والناحية األوىل وهي األهم للرسول عليه السالم ؛ والناحية األخرى تتعل



، من العام املخصوص ؛ مفهوم هذا اجلواب من )ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس ( جواا إن حديث 

  الناحية الفقهية ؟

  ؟  .. العام املخصوص  :السائل 

  .يعين هذا احلديث عام وله ختصيص يف مكان آخر : احلليب 

نهى عن الصالة بعد العصر ( متام ، خمصصه حديث علي رضي اهللا عنه ومثله حديث أنس بن مالك   : الشيخ

  واضح ؟  )إال أن تكون الشمس مرتفعة نقية 

  .نعم واضح  :السائل 

هذا االستثناء خيصص احلديث األول ، احلديث األول يشمل كل الوقت الذي يلي صالة العصر ،  :الشيخ 

ل ال ليس كل الوقت وإمنا الوقت الذي تبدأ فيه الشمس باالصفرار وتتضيق للغروب ؛ وإذا احلديث الثاين بقو 

  .عرفت هذا احلديث عن علي وعن أنس حينئذ طاح اإلشكال ، واضح ؟  

  .أي نعم  :السائل 

ض أنه ما لكن من املفيد أن نذكر اجلواب الثاين ؛ ألن هذا يفيدنا يف قضايا أخرى ، واجلواب الثاين نفرت  :الشيخ 

  علمنا ذا احلديث املخصص ؛ واضح ؟ 

  .نعم  :السائل 

،  لكن ال هو أن يفعل أي له خصوصيات هو تزوج )ال صالة بعد العصر ( بنقول هو قال ألمته  :الشيخ 

بتسعة من النساء وأكثر بينما ملا جاءه رجل وعنده تسع نساء وأسلم قال له أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ، 

بني هذا وذاك ؟ ال ، تلك خصوصية للرسول عليه السالم ؛ إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون  يف خالف

هذا أيش ؟ بتكون خصوصية له ؛ لكن هذا بيجي مىت ؟ فيما إذا كنا على غري علم حبديث علي وهو  إال أن 

  تكون الشمس مرتفعة نقية  واضح اجلواب ؟

  .واضح  :السائل 

أو كرأي لعلي أو هو روى عن الرسول عليه  ...بالنسبة حلديث علي عن رسول اهللا  عفوا سيدي: سائل آخر 

  ...الصالة والسالم 

ال ، أنا أقول حديث علي قال ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة بعد العصر إال أن تكون  :الشيخ 

  . الشمس مرتفعة نقية  وهو حديث مرفوع نعم 

  



  .ديث بيت اخلالء سؤال آخر ، ح :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  احلديث يف بيت اخلالء ، النهي عن التكلم يف بيت اخلالء يف ي عنه ؟  :السائل  

   ...إذا  كنت تعين باحلديث  :الشيخ 

النهي يف بيت اخلالء وهو يقضي حاجته وبيت اخلالء وهو ال يقضي حاجته على أساس أنه يف بيت  :السائل 

  .رى مثل مغسلة مثل مكان لالغتسال يعين وواسع من هيك حىت اخلالء فيه أشياء أخ

  لكن كونه أضيق أشكل كونه أوسع ليس أشكل صح أم ال ؟  :الشيخ 

  .صح  :السائل 

الشغلة الثانية هل التكلم بأي كالم أم النهي يف الذكر يعين الكالم العادي ينادي على أهل يطلب  :السائل 

   ...شغلة يناول شغلة 

 يصح حديث بل نقول مل يرد مطلقا حديث يف النهي عن الكالم يف بيت اخلالء وكل دليل روي ؛ ال :الشيخ 

وما أقول ورد ؛ ألنه ورد يقال يف الصحيح ويف الضعيف ، وكل الذي روي لو صح ال يدل على النهي يف الكالم 

صحيح وإمنا بإسناد وهو جالس لقضاء احلاجة إال يف كيفية خمصوصة ؛ ألن احلديث جاء وأكرر وهو غري 

، هذا لو صح فهو حيرم احلديث )ال يخرج الرجالن يضربان الخالء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان ( ضعيف 

وهم كاشفني عورام ؛ فليس إذا النهي منصب على الكالم ، أيوه وإمنا على التعري ، والتعري ال جيوز سواء كان 

سؤالك يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة أنه هذه احلمامني مقرونا بالكالم أو غري مقرون بالكالم ؛ لكن 

املوجودة اليوم يف الفنادق ، يف املستشفيات ، يف الدور ؛ فيها مرحاض ، فيها دوش ، فيها مغسلة ، إىل آخره ؛ 

فرجل من هنا قضى حاجته بلف خطوة من أجل الوضوء وبده يقول بسم اهللا ؛ فهل جيوز له ذلك ؟ اجلواب نعم 

املنهي وهو يف اخلالء عن ذكر اهللا عزوجل وليس عن الكالم العادي حسب ما فصلنا آنفا ، وما هو بيت  ؛ ألن

اخلالء يف التعبري اليوم ، هذا تعبري مل يكن معروفا يف العهد السابق من حيث األسلوب العريب وهي تسمى إما 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو ( (بالكنف ، وهكذا جاء يف بعض األحاديث الصحيحة وإما بلفظة الغائط 

، وحنن إذا درسنا تاريخ الصحابة األولني، الغائط املذكور يف القرآن الكرمي هو أصله معناه يف ))المستم النساء 

اللغة العربية املكان املنخفض مث مسي جمازا مكان التغوط أي املرحاض أي بيت اخلالء وحنو ذلك من األمساء ؛ إذا 

يل األول جندهم مل يكن يف بيوم يومئذ الكنف حىت املرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها كانت درسنا سرية الرع

تذهب للخالء وتتسرت وتذهب خارج الدار فكانت تقصد أوطى مكان ، أخفض مكان ، هو الغائط فتقضي 



  حاجتها ؛

لرجل حينما يتهيأ لقضاء اآلن افرتض ذاك املكان بعيد عن الدار مخسني خطوة مىت تقول هذه املرأة أو ذاك ا

مىت يقول ؟ يا ترى ملا يبدأ ميشي  )أعوذ باهللا من شر الخبث والخبائث ( احلاجة ، مىت يقول الورد املشروع  

أول خطوة ؟ اجلواب ال ، خامس خطوة ؟ عاشر خطوة ؟ مخسة عشر ال ، ال ال؛  وإمنا املكان الذي يقرر جيلس 

ه رجل كان أو امرأة بقول هذا الورد ، وبني يدي هذا الورد يف بعض الروايات فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثياب

بسم اهللا اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث ( اليت ختفى على الكثري نقول بسم اهللا ، كويس ؛ إذا هو يقول 

ثيابه وميشي أول  ، مث جيلس ؛ فإذا قام يأيت الورد األخري ورد اخلتام مىت يقول غفرانك ؟ حينما يلبس)والخبائث 

خطوة من ذلك املكان يلي فيه جناسة وبقول غفرانك ؛ اآلن صار يف عندنا مراحيض يف نفس احلمامني ذا 

القياس أو أكرب مش املوضوع فهذا املكان يلي هو امسه املرحاض املكان يلي جيلس عليه اإلنسان املرحاض 

   ...األورويب ملا يقف عليه 

   ما يذكر اهللا ؟ :السائل 

بسم اهللا أعوذ بك من ( ال ، لسى مش ملا جيلس عليه ملا يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه قبل ذلك بقول  :الشيخ 

،  )غفرانك ( ، برفع ثيابه وجيلس عرفت كيف ؟ وعند االنتهاء قام أرخى ثيابه فيقول  )شر الخبث والخبائث 

ذكر اهللا ملا قال بسم اهللا يف املرحاض هذا ليس من أجل الوضوء ،  )بسم اهللا ( ميشي خطوة إىل املغسلة فيقول 

  مرحاض ليس يف الغائط ، ألن هذا ليس غائطا ؛ واضح ؟

  .نعم واضح  :السائل 

  .قضية احلديث بغري الذكر أثناء اجللوس على األرض  :السائل 

  كيف ؟   :الشيخ 

  .. قضية التكلم بغري الذكر  :السائل 

  .سبق الكالم  :الشيخ 

  .أنت ضعيف ذاك احلديث قلت  :السائل 

ذاك ضعيف ألنه كاشفني عن عورتيهما ؛ أما حديث ينهى عن الكالم املباح يف اخلالء ال يوجد له ذكر  :الشيخ 

  .، ليس له أصل 

  .خلص إذا  :السائل 

  مثال إنسان دخل بالقرآن إىل املرحاض ما حكم ذلك هل جيوز الدخول به ؟  :السائل 



  .. املرحاض عفوا  :الشيخ 

  .نقول احلمام أي إنه احلمام   :السائل 

صار معناه داللته عامة تشمل غسل اليدين ، تشمل الدوش ؛ لكن قل أنت املرحاض هو  ...احلمام ،  :الشيخ 

يريد أن يقضي حاجته يف املرحاض ومعه مصحف فهل جيوز ؟ اجلواب إذا كان هذا املصحف كما هو يف الواقع 

اخلية من اجلاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فال شيء عليه ؛ وإذا كان غري ظاهر حمطوط يف اجليبة الد

  دخوله واملصحف يف املرحاض هكذا ال شيء عليه شو بقي احلمام واملغسلة إىل آخره ، وضح لك اجلواب ؟ 

مرات الواحدة بكون معه مصحف وحقيبة مثل هذه ويف سفر واحتاج إىل دخول بيت اخلالء فال  :السائل 

  يع أن يرتكها يف اخلارج لكي ال تسرق ومصحفه يف جيبه أو يف حقيبته فيأيت اجلواب ال حرج ؟يستط

  .ال حرج نعم  :الشيخ 

  .نعم  :الشيخ 

كسر عظم الميت  (  علمت يف موضوع تشريح األموات حديثا ورد عن الرسول عليه الصالة والسالم  :السائل 

على حرمة تشريح امليت بغض النظر عن أي أسباب ؛ ألن ، وهناك استدالل ذا احلديث )ككسره وهو حي 

  احلديث مل يكن معلال حبيث إذا انتفت العلة ، فنقدر نشرح فما رأيكم باملوضوع ؟ 

 )المؤمن  كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ( رأيي كما يدل احلديث لكن يفيد وهو املؤمن ،  :الشيخ 

ألن فيه متثيال ؛ أما بالنسبة لغري املسلم فإذا كان بإذن أهله جاز ألنه  فالتشريح بالنسبة للمسلم ال جيوز إطالقا

  ليس له تلك احلرمة اليت للمسلم ، واضح اجلواب ؟ 

  .نعم  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

طيب اآلن يف شيء امسه الطب الشرعي يعين التشريح يكشف اجلرائم ويكشف هذا ، ما يف باب يف  :السائل 

  .السنة جييز ذلك 

هذا ليس طبا شرعيا ، هذا طب فقهي ، عرفت كيف ؟ جيب أن نفرق بني األمرين ، يعين بعض الفقهاء  :الشيخ 

خاصة يف آخر الزمان جيتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قدميا بالكوفة ؛ لكن هؤالء أوال 

بط من السنة ؛ ألم ال يعنون منذ نعومة أظفارهم يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السين وأعين به الفقه املستن

إىل أن يتخرجوا دكاترة يف الشريعة ال يعنون بدراسة السنة واإلحاطة مبا فيها من كنوز ومن نصوص وإمنا يستعملون 

رأيهم أنه املصلحة تقتضي هكذا ، وما دام ما يف نص يف الشرع مينع من ذلك هذا يف حدود طبعا معلومام 



ثل هذه الفتاوى ؛ لكن اآلن انظر كيف وقعنا يف زمان ما هو منصوص يف الشرع ال نعمله وال حنكمه فيفتون مب

وما ليس منصوصا يف الشرع أقل ما يقال جنتهد من عند أنفسنا يف سبيل أيش إظهار أن القتيل هذا قتل برصاصة 

كشف نوعية الرصاص إىل حتديد   من نوعية معينة ، هذا الرصاص مثال مبثل رصاص الشرطة مثال ، بتوصلوا من

هوية ارم ، كويس لو قلنا جبواز هذا التحقيق املبالغ فيه بل املنتطع فيه شو مثرة هذا ؟ اكتشفنا يف األخري من هو 

القاتل ، هل يقتل ؟ ال يقتل إال ما ندر جدا ؛ ألنه عم تثبت حقائق يقينية ما حتتاج إىل مثل هذه البحوث 

ذلك نعطل األحكام الشرعية ، هذا معروف لديكم حتما ؛ إذا ما هو املقصود من الطب الطبية الدقيقة ، مع 

الشرعي كشف ارم ؟ ها هو ارمني بالعشرات كل يوم وما نقيم عليهم احلد الشرعي فاعتربوا يا أويل األبصار 

به حبق أو بباطل ، اهللا عزوجل هذا لو فرضنا ما فيه متثيل جلثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ، ولقي أجله عند ر 

" هو الذي سيحكم بني الناس فنأيت حنن ونشرح به ونتعلم عليه وكما قيل يف بعض الكتب يف األدب 

، هال وصفوا لك شبل األسد لو واحد له صولة له دولة ، وما يستطيعوا أن ميثلوا به "استضعفوك فوصفوك 

أجل ماذا ؟ يأخذوا بثأره ؛ فتسمية هذا النوع من الفحص  التمثيل هذا ، يرتكه ويتهموا زيد وبكر وعمرو من

  .الطيب بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه برأيي تسامح بالتعبري ؛ أي نعم  

يف يل رد آخر مسعته أو قرأت فيه على مثل هذه الناحية ، مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطيب  :السائل 

ه ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا يف قضية ما ، احلكم بالنسبة للطب الشرعي يعين املقصود ب

حىت يصدره القاضي حباجة إىل بينة ، وإذا وجدت بينة غري كافية يستأنس بقرار ، والبينات معروفة يف اإلسالم 

ن األثر ، أو من أربعة أنواع مثل االعرتاف ، وقسم اليمني ، والشهادات املوثقة والشهود ؛ وهذه األمور األخرى م

الفحص الطيب أو من عالمات بقيت يف مكان اجلرمية تعترب أو صورة كلها تعترب قرائن يستأنس ا القاضي ؛ 

  .ولكن ال ميكن االعتماد عليها يف إصدار احلكم ؛ فقيمتها أصال أمام القاضي حىت لو عملت فهي ضعيفة 

  .فهي ثانوية  :الشيخ 

  .ينة ألا قرينة وليست ب :السائل 

  .ثانوية ، كالم سليم ما يف عليه رد أبدا  :الشيخ 

عندي سؤال آخر عن موضوع ما يسمى بالرشوة ، قرأت بعض الفتاوى بإجياز إعطاء الرشوة إذا ال  :السائل 

حتقق مضرة ، أو أخذ حق إنسان آخر ؛ وبعض الناس يقولون إن الرشوة حرام ألا أصال أتت حبكم عام ومل 

  أا حرام يف حالة كذا أو كذا فتصبح مباحة إذا مل حيصل كذا وكذا ؛ فأي الرأيني أصوب ؟ ختصص ومل تعلل

أنا يف اعتقادي إذا فهمنا معىن كلمة الرشوة يف اللغة العربية اليت جاء ا احلديث النبوي نأخذ اجلواب  :الشيخ 



  .وانتهى املوضوع إعطاء مال إلبطال حق أو إحقاق باطل ؛ : بكل صراحة وبيان ، الرشوة هي 

  .هذا االصطالح اللغوي  :السائل 

وعلى هذا حتل مشاكل كثرية جدا  "إعطاء مال إلحقاق باطل أو إبطال حق " هذا لغة وبه جاء الشرع  :الشيخ 

؛ يعين كيف نضرب مثال وقبل استحضار املثال أريد أدقق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل ، هذا يقع  

الدولة مثال تعلن مسابقة ، فيه ناس بطلع هو األول وله األحقية ، يف واحد طلع الثاين أو ما  كثريا فيما نسمع ،

دونه ؛ إذا كان الفائز واحد فيأيت ويرشي وبقول هذه ما فيها شيء لكن هو أحق ، هو أخذ حق مني ؟ السابق 

الت وماشني حسب النظام يف األول ؛ وهكذا بصورة أبسط بكثري إذا كان املوظفني بشتغلوا يف إدارة املعام

يأيت الطشي وبيأخذ األولية " الظاهر ، وأحيانا هذه حتصل يف زمحة اخلبز يف بعض األوقات عندنا يف سوريا بقولوا 

بقول أنا مل أضر بأحد ؛ كيف مل تضر بأحد ؟ يلي رقمه عشرة صار دوره رقم إحدى عشر ألنك أنت تقدمت  "

رة وتسعة إىل آخره ، هذا فيه تعدي على الغري ؛ لكن لو فرضنا شرطي فتأخر كل اجلماعة يلي هم دورهم عش

مرور يقينا تعرف أنت وهو أنه أنت مل ختالف النظام والقانون لكن يريد أن جيازيك بتعرفوا هذا الشيء بصري وىل 

ظلما دينار ما بصري ؟ نعم بصري يف واقعنا ، هذا إذا أعطيته بدل اخلمس دنانري يلي هو يريد أن يفرضها عليك 

فأنت دفعت الشر األكرب بالشر األصغر وأنت ما رشيته ألنك ما أحققت باطال وال أبطلت حقا بل أزلت عنك 

ظلما أي حكما باطال وهو اخلمس دنانري يلي هو يريد أن يفرضها عليك ؛ و العكس بالعكس ، إذا أنت 

أيت وتعطيه دينار حىت يغض النظر عن خالفت النظام والنظام يفرض عليك دفع اخلمس دنانري بتعرف هذا فت

املخالفة ، هذه رشوة ؛ ملاذا ؟ ألن هذا إبطال حق ، اللهم إال إذا تنطعنا كثريا كما يفعل بعض الناس ممن ضاق 

يقول هذه قوانني ما أنزل اهللا ا من سلطان ؛ كيف قوانني لو مل تكن هذه القوانني صارت  ...عنهم وفكرهم 

بعض بالسيارات وبصري اضطراب شديد ؛ كذلك القول عن النظم واألبنية وما شابه ذلك الناس بتحطم بعضها ال

إعطاء مال إلبطال حق أو إحقاق باطل ؛ : ؛ فإذا الحظنا هذا املعىن اللغوي تنتهي املشاكل كلها ؛ الرشوة هي 

  .وحينئذ كفى اهللا املؤمنني القتال 

  

ت علي مظلمة ويوميا أرى الظلم بقع علينا ، مش األصل طيب سيدي أليس األصل يف حالة أنا وقع :السائل 

  فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر ؟

  أين الشر ؟ :الشيخ 

  ...مثال هذا الشرطي  :السائل 



  ال وين الشر يف موضوعنا إذا قلنا إن الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق ، أين الشر ؟ :الشيخ 

  . حق هذا الشرطي أن يأخذ دينار بدل اخلمس دنانري ، هذا ليس من حقه  دفع شيء ليس من :السائل 

  .لكن هو من حقك تدفع مخس دنانري  :الشيخ 

هذا األمر إذا حصلت اخلصومة ؛ إذا املسألة حلها يف اإلسالم قاضي حسبه مثال مضبوط ، حنضره  :السائل 

   ...وحبل املشكلة بيين وبني 

 أم واقعيني ؟ أين قاضي احلسبة ؟ لو مسحت خلينا ننهي البحث مع الدكتور مث حنن يا أستاذ خياليني :الشيخ 

  .مشكلتنا نقع يف هذا الواقع يوميا  :السائل نسمع من اآلخرين 

  ...معليش يا أخي  :الشيخ 

  .وزيد على هذا املثال أمور كثرية  :السائل 

ا إبطال حق لغريك ؛ وكما قلنا وإما بالعكس متاما األمور الكثرية إما فيها رفع ظلم عن نفسك ، وإما فيه :الشيخ 

؛ فلو فرضنا أنك أبطلت باطال ، أبطلت باطال كل يوم عشر مرات شو فيها هذه ؟ إذا أبطلت باطال مش 

حققت باطال أو أبطلت حقا ؛ فقضية تكرر الشيء ال ينظر إىل تكرره وإمنا ينظر إىل حقيقة هذا الشيء هل هو 

؛ فإن كان جائزا فأول مرة جائز وثاين مرة جائز وعاشر مرة جائز وهكذا ؛ وإن كان غري جائز أو هو غري جائز 

جائز فريجع احلكم أبدا ؛ فاآلن هذه ما فيها إشكال أبدا ، وقضية احلسبة يا أخي هذه حتكى يف غري هذا اتمع 

  .الذي وضع العمل بالشرع جانبا 

  ا ؟ ليس خطئا أن نتخيل ما نصبوا إليه إذ :السائل 

صحيح ، وجيب كما قلت وقلنا معك ، جيب أن نعمل هلذا الذي ننشده ؛ لكن إىل أن نتمكن من  :الشيخ 

  .ذلك ماذا نفعل ذه اجلزئيات ؟ يف هذه الظالمات حناول تقليلها 

   ...واهللا أنا أرى أن أحتمل الظلم على أن أدفع شيء من هذا القبيل حىت لو دفعت عشرة دنانري  :السائل 

أهال وسهال وعليكم السالم ورمحة اهللا ، أهال يا دكتور وعليكم السالم ، احلمد هللا حنن خبري أحبكم اهللا  :شيخ ال

  .، اهللا جيمعنا على حبه 

  ممكن أن تذكرين ما قلت أخريا أنت ؟ :الشيخ 

و عدم ظلم كوين أنا من مؤيدي الرأي بأن الرشوة حرام وبغض النظر عن الواقعة يعين فيها ظلم أ  :السائل 

  .لآلخرين أو إحقاق حق يقع علّي أو على غريي ذا األسلوب بظين مؤيد له إنه حرام 

  يعين تؤيد أن تظل مظلوما ؟ :الشيخ 



  .ال ، أنا أعمل على حل املشكلة جذريا هذه بطريق آخر ، وأما اجلزئيات أبقى صابرا عليها وأحتملها  :السائل 

ما تقيم دعوى ، إذا استطعت أن تقيم دعوى خسرت قبل كل شيء أكثر طريق آخر ما يف عندك بني  :الشيخ 

مما سيأخذه هذا اإلنسان ظلما وعدوانا وبعدين هات بتحصل حقك أم ال ، إىل آخره ؛ حنن نريد معاجلة الواقع، 

 ...مع ذلك يبدوا يل أنك ما اقتنعت ومعليش إذا قلت إنك مل تقتنع لكن أريد أن أكون على بينة كيف من 

ن نقول أهل العلم باللغة بقولوا الرشوة هي إعطاء مال إلبطال حق أو إحقاق باطل ؛ فإذا أنت مل تقتنع ذا حن

  .التعريف تبقى على رأيك أنت لك شأنك ؛ أما إذا اقتنعت ذا الرأي فهذا يلزمك أن ترتاجع عن ذلك الرأي 

  ..الشرعي وليس اللغوي  نعم صحيح مستند إىل قضية النصوص اليت أتت بالتعريف :السائل 

  سبحان اهللا أين التعريف الشرعي ؟ :الشيخ 

  يعين أقصد لعن اهللا الراشي واملرتشي ؟ :السائل 

  . والرائش بينهما  :السائل 

،  )لعن اهللا الراشي ( زيادة مل تصح يف احلديث وليس لنا ذا الصدد ، شو معىن  "والرائش بينهما "  :الشيخ 

  من هو الراشي ؟

  .الراشي الذي يعطي املال  :ائل الس

  ملاذا ؟ : سائل آخر 

اهللا يرضى عليك ، يعطي املال ملاذا ؟ يأتيك قلنا بعد املغرب للدكتور عصام هات سؤال فأجابين ، قلت  :الشيخ 

له بارك اهللا فيك هذا النظام قاصر ألنه سيضطرين لسؤال ثاين ، وكل سؤال يكون اجلواب عليه حموجا للسائل أن 

  أل سؤال ثاين ، معناه هذا السؤال كان جوابه ناقص ؛ فأنا أقول لك اآلن من هو الرائش املذكور يف احلديث ؟يس

  ...هو أي شخص  :السائل 

  .مش من عندك بدك يكون التعبري شرعي : سائل آخر 

  .حنن نقول لك باللغة بتقول كذا وأنت بتقول أي شخص ، اللغة تقول ليس أي شخص  :الشيخ 

شيء ملسئول من واجبه أن يعمل عمال هو أصال من واجبه أن يعمل  ...مثل مثال أنا إنسان أدفع ماال  : السائل

هذا حلظة شوية يصب يف نفس املعىن وممكن إذا مش عارف نص أو تعريف لكن هذا ما فهمته أن أدفع شيء 

  .أن يوقعها  ملسئول لكي يؤدي يل خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علّي من واجبه

  هذا بلتقي معي بارك اهللا فيك ، امسح يل طيب بالضبط اختلفنا أم اتفقنا ؟ :الشيخ 

  ...بس االستثناء هنا  :السائل 



خلينا مبثالك هذا املوظف ، موظف يف دائرة من الدوائر ، واجبك اآلن تعطيه جوازك مثال وماذا يؤشر  :الشيخ 

وم غدا ، من أجل أن تعطيه رشوة ، هذه الرشوة يأكلها هو وهي حرام لك عليه ، هو يقول لك اليوم وغدا والي

  .عليهم ، صح ألنه واجبه القيام ذه الوظيفة 

  .صح  :السائل 

كويس أنت على مذهبك الطويل األمد ويلي حيتاج لصرب أيوب عليه السالم بتم تروح وتأيت وتروح وتأيت   :الشيخ 

شوة ، يا أخي هذه ليست رشوة ، هذا مال يعطيه من أجل حتقيق احلق ، وما بتعطيه دينار ، ملاذا ؟ ألن هذه ر 

  .أنت لك حق عنده وهو أن يؤشر لك على اجلوازات ؛ تفضل يا أخي وأنت طولت بالك علينا وجزاك اهللا خريا 

  . احلديث ممكن يؤخر معاملة أخ ثاين لك ، املوظف هذا نفسه يؤخر معاملة  :السائل 

 "الطشي وصار األوىل " ا املثال أنا أحضرته إليك منك وإليك ، تذكر املثال يلي قلنا عنه ال ، ال ، هذ :الشيخ 

املوظف جيوز أنا مع  :السائل أنت رجعت له ، حنن نفرض اآلن ال يوجد صف ، راح عند املوظف وقال تعال 

ن يعتادوا على هذا رأي الدكتور ، ألنه هذا قد يعطي ضعاف النفوس من الشرطة وغريهم من أيدي املوظفني أ

  ...األمر وتصري بني أيدي الناس ، وهذه مرة صارت فرتة 

هذا ميني باهللا ، وقلما أحلف ميني ؛ أتعجب منكم ودكاترة ومثقفني أن نكون خياليني ؛ يا رجل الواحد  :الشيخ  

منكم يفعل هذا  منكم يرضى يروح ويأيت ، بلعب فيه هذا املوظف من أجل ما يعطيه دينار ، أوال يرضى الواحد

  .اخليال يلي أنتم عم تقرروه ، إنه هو اشرتاه ؛ هذا أوال خيال ثانيا خالف الشرع 

بدي أعطيك مثال مثال على سبيل املثال برتوح مصر أي معاملة أو أي مكان شغلة البخشيش هذه  :السائل 

مل تعطيين خبشيش أو إكرامية موجودة عندهم ، يعين تعودوا عليها ، يعين أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك إذا 

  .فال أخدمك بالطريقة اليت جيب أن تكون 

هذا جييب مثال ، وهذا جييب مثال ما هي الضابطة ما هي القاعدة ؟ بتبطل أنت تدخل مصر من أجل  :الشيخ 

أن ال تعطي خبشيش ؟ شو عم حتكوا يا مجاعة واهللا أمركم عجيب ، مع أن الشرع موسع عليكم ، الشرع بقول 

كم الرشوة هي إعطاء مال إلبطال حق أو إحقاق باطل ، فأنت تريد أن تسافر من هنا ملصر وأخذت ل

التأشريات يلي بسموها اليوم قانونية ، ملا وصلت هناك وقف يف طريقك يلي مسيته البخشيش ، كويس برتجع 

هذا يف الشرع حرام هذا أدراجك حىت ال تدفع جنيه مصري ؟ ال واهللا ما تفعل هذا ، ويا ليت ويا ليت يكون 

الدفع ألكون معك وأقول بارك اهللا فيك إذا رجعت أدراجك ؛ لكن ملاذا أنتم تضيقون أمرا وسع اهللا فيه ؟ مثل 

يف املسجد يعين بال ، الصحابة هجموا عليه يا  ...ذاك البدوي يلي دخل املسجد وجلهله بالشرع كشف ثوبه 



، دعوه ال ))وإنك لعلى خلق عظيم (( ذا ، الرسول عليه السالم ، قليل األدب يلي ال ختجل هذا بيت اهللا وك

  .تضربوه ، اتركوه حىت يفش خلقه بالشخاخ تبعه 

  . اللهم صل على حممد  :السائل 

إن هذه املساجد مل تنب لشيء من البول والغائط إمنا :  دعوه ال تضربوه ، بعد ما قضى حاجته قال له  :الشيخ 

اللهم " الرجل توضأ وصلى مع الرسول عليه السالم ، بعد ما صلى وهنا الشاهد قال   بنيت للصالة وذكر اهللا

، يا )لقد حجرت واسعا من رحمة اهللا ( ، شو قال له عليه السالم ؟  ... "ارمحين وحممدا وال تشرك معنا أحدا 

ل حق أو إحقاق باطل مجاعة حجرمت واسعا من رمحة اهللا ، اهللا وسع عليكم ملا جعل الرشوة إعطاء مال إلبطا

هذاك وضيفته أن ميشي معاملته ما مشاها إال  ...فأنت تضرب يل مثال والدكتور يضرب مثال ، هذا املثال هو 

برشوة ، وهذا وظيفته يدخله مصر وما يدخل إال ببخشيش ، طيب برتجع أدراجك ؟ يا ليت يكون عندنا من 

ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا (( تكاك باحلرام ونقول ال التقوى ومن الصالح حبيث إنه حنن نصل إىل هذا االح

  . ))ويرزقه من حيث ال يحتسب 

اليوم الناس يا مجاعة على طريف نقيض يا تشليط يا تشديد ، تشليط عندنا معناه أيش ! سبحان اهللا  ... :الشيخ 

ة تأتينا بالشهر الواحد تارة ؟ خروج عن الشرع ال مباالة ؛ أما التشديد فهو تعسري على الناس ؛ عشرات األسئل

وجاهة وتارة بالتليفون أنا يا أستاذ عندي شوية مال إذا أنا وضعتهم يف البيت خباف أنه يتسلط عليه اللصوص ، 

ما جبوز أنا أحطهم يف البنوك ؟ فأقول له ال ، ال جيوز ؛ طيب أنا ماذا سأفعل وأنا خباف ؛ طيب شو بتساوي 

، آية توضع يف صدود االس ))هللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن يتق ا(( :  بقوله تعاىل 

، هذه اآلية منسوخة من ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( لوحة مثل هذه   

نا حبفظ له ماله صدور الناس ما بفكر فيها إطالقا ، ما خبطر يف باله وال يف خاطره إنه هو إذا اتقى اهللا يف ماله فرب

  . ، إمنا البنك يلي حبفظ له املال ما حبط يف باله أنه البنك كله يطري ، كله جيلس ويفلس ، وهذا وقع مرارا وتكرارا 

   ... :السائل 

ال ، يف ضرورة هنا ، ضرورة تأكل الربا وتطعم الربا ؛ ملا ترى هذه املسألة بسيطة ، الرشوة إعطاء املال  :الشيخ 

  .أو إحقاق باطل  وكفى اهللا املؤمنني القتال إلبطال حق 

  .طيب يا سيدي نفرض أن املوضوع كربته أنا شوية  :السائل 

  .صغره جزاك اهللا خريا :الشيخ 

  ... :السائل 



  .نفس القضية  :الشيخ 

  .لكن أستاذي يشمل هذا احلكم  :السائل 

بقول ال جيوز فقد زارين يف البيت وقال أريد نفس القضية ، مرة جاءين ضابط شايف حاله سامع أين أنا  :الشيخ 

أن أسألك سؤال قلت له تفضل ، قال يل شو رأيك يف البنك اإلسالمي ؟ قلت له ما رأيك يف اتمع اإلسالمي 

  ...أعجبك ؟ قال ال واهللا ، قلت له ال واهللا ؛ 

  يعين إنه رأيك يدخل يف الربا ؟ :السائل 

نوعة ، كثري من الناس يذهبون يريدون سيارة مثنها أربعة آالف مثال ، هم الفتات كثرية ، الفتات مص :الشيخ 

بدهم أربعة آالف ومخسمائة لستة أشهر ، إذا قلت له لسنة اخلمسمائة بصريوا ألف ، بصريوا األربعة آالف 

ة مخسة آالف ، وهكذا البىن ، وهكذا كل شيء ؛ يا مجاعة هذا هو الربا ؛ لكن بس حنن بنحط أيش املعامل

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم ( : حيلة ألكل الربا ، اهللا أكرب ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

لعن اهللا اليهود حرمت ( ، )فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها وإن اهللا إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه 

، ))هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم  فبظلم من الذين(( ،  هذا بنص من القرآن ) ...عليهم الشحوم 

يذحبون الذبيحة الفارهة السمينة ناظرة ومشحمة ، الشحم الزم يكبوه مثل املصارين وحنو ذلك عقوبة من اهللا 

بسبب تعديهم  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم ماذا فعل اليهود ؟ ما صربوا على حكم 

يعين ذوبوها يعين ألقوها يف القدور الضخمة وأوقدوا  ) ...مت عليهم الشحوم فجملوها حر (اهللا ، احتالوا عليه 

النار من حتتها وسالت أخذت أيش ؟ شكال جديدا ؛ لكن هو الشحم ، هو حقيقة الشحم ؛ فسول هلم 

الدابة ، الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم أن هذا ليس حرام ، احلرام أنكم تبيعوا الشحم مثل ما هو على ظهر 

أنتم مل تبيعوا الشحم كما كان وإمنا تعبتم وعملتم إىل آخره ؛ نفس اجلواب بتسمعوه من البنك اإلسالمي وغريه ، 

بقولوا لك يف معامالت يف كذا ؛ طيب يا سيدي حنن نقول لكم جبوز أن تأخذوا أجرة على املعاملة ؛ لكن ملاذا 

ر ، لنصف السنة ، لسنة ، شو فرقت معك ؟ ال شيء ؛ ملاذا الفرق يلي معاملته مخس أشهر ، بكتبها عشر أشه

  . ؟ هذا هو الربا كما هو تعامل البنوك كلها ، تأخذ مئة دينار لشهر عليهم كذا ، لشهرين بتزيد ، وهكذا 

  التقسيط ؟ :السائل 

  .ما جيوز التقسيط  :الشيخ 

  .طيب وديعة يف البنك اإلسالمي  :السائل 

  . وق األمانات جيوز ، أما وديعة خذ املال والعب به ما شئت فال جيوز كوديعة يف صند  :الشيخ 



تصديقا لقولك يف كمان على العقد شبهة من باب آخر وهي عندما تشرتي سيارة البنك اإلسالمي  :السائل 

  .ليس مالكا هلذه السيارة ، باتفاق بيين وبني البنك اإلسالمي يقع على شيء ال ميلكه 

  . هذا صحيح  :الشيخ 

  .والبضاعة يف البحر  :السائل 

  

هذا صحيح يا دكتور بس هذا عليه جواب حنن ال نريد نظلم الناس وال نتحامل عليهم ، أنتم تعرفوا  :الشيخ 

اليوم أن السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات وإىل آخره ، فإذا اشرتيت السيارة من ماركة معروفة 

مسجلة ، فهذا يكون مثل بيع السلم ، بيع السلم بتعرفوه وهو يسمى بيع السلم وموديل معروف وكل املواصفات 

،  )من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ( : أو بيع السلف ، قال عليه السالم 

ة بطلع عندي  مثال يأيت املزارع عند التاجر بياع احلب ، عندنا بسموه العالف يلي يبيع العلف بقول له أنا السن

كذا قنطار قمح ونوعية القمح بيعطي املواصفات املعروفة يف البلد ، يقول له كم تشرتيه اآلن ؟ لسى املوسم ما 

جاء ، يتفق هو وإياه ؛ بطبيعة احلال التاجر واملزارع كالمها يعلم أنه مش ممكن يبيعه للتاجر بسعر املوسم ال ، إمنا 

من أسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل ( راء فإذا كما قال عليه السالم هو بأقل حىت يشجع املزارع على الش

،  فهذا جيوز وعليه كان العمل يف عهد الرسول عليه السالم ؛ يلي ما جيوز والذي )معلوم إلى أجل معلوم 

ة ، هو هذه احلوائج اليت يعين تتغري وتتبدل كل حلظ )ال تبيع ما ليس عندك ( يدخل حتت قوله عليه السالم 

التمر مثال أنواع وأشكال ال ميكن حتديدها ؛ أو أي شيء من اخلضار والفواكه ، إىل آخره ؛ لكن سيارة موجودة 

بيننا وبينهما بعد املشرقني ، لكن هذا املوديل وهذه املواصفات لو ال فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها 

أن يشرتي والسيارة حاضرة عنده إال بناء على كشوفات شيء هذه املعاملة ؛ ويف ظين ال ميكن ألي تاجر 

ومواصفات وعلى ذلك تأيت املوديالت اليت يتفقوا عليها ؛ فهذا يرد على املوضوع لكن ليس قوي ، القوي أم 

يأخذون فرق التقسيط وال يعرفون سعر واحد ، يلي هو سعر النقد وسعر التقسيط ؛ لو أن البنك اإلسالمي أو 

السيارات ويربح عليها ما يف مانع من ذلك ، هو وأي شركة مبنزلة واحدة ، وبعض البنوك يف غريه بيجيب 

اإلمارات العربية هكذا يفعلون ، يف الكويت مثال بعض الشركات تستورد حلساب بنك من البنوك سيارات 

كذا وكذا على وتضعها يف مكان معني ، والبنك يقول هذه السيارة وهي موجودة شوفها إذا أعجبتك فسعرها  

عينك يا تاجر ، هذه ما فيها إشكال إطالقا ؛ لكن إذا قالوا سعر النقد كذا والتقسيط كذا خربت العملية ؛ ألنه 

ملا بقول لك السعر النقدي كذا بالشك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر كم كلفت السيارة وكم هو سريبح 



آالف دينار مثال تريد أن تشرتي بالتقسيط زاي مئتان أو باملئة مخسة أو عشرة ؛ إذا هذه السيارة كاش أربعة 

( ثالمثائة إىل آخره ، هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل ، وداخل يف عموم قوله عليه السالم 

، الشنطة هذه فارغة جديدة مثنها كاش عشر دنانري وبالتقسيط )من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 

ا عشر دينار ؛ فإذا أنت اشرتيت مين الشنطة بالتقسيط فأنا ملا آخذ عشرة دنانري يكون أخذت حقي وإذا اثن

أخذت زايد دينارين بكون أكلت الربا ، من باع بيعتني كاش بعشرة وتقسيطا باثين عشر فله أوكسهما أي 

  .شر دينار أنقصهما ؛ ما هو األنقص هنا ؟ العشرة أو األزود وهو الربا يلي هو اثنا ع

  طيب كيف حنط فلوسنا يف البنك اإلسالمي يعين يف خزانة أمانة ؟  :السائل 

  من الذي حيط ؟  :الشيخ 

  أنا بالنسبة يل مثال حاط يف البنك اإلسالمي على حسب فتوى املشايخ فكيف أعمل ؟  :السائل 

  .اهللا يكون يف عونك ويف عون املشايخ  :الشيخ 

  .بدنا حل  :السائل 

، اسحب مالك من البنك ))فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون (( احلل  : الشيخ

ألنه عديد الناس بفكروا تفكري عجيب ،  ...اإلسالمي وال ترفع راية أمام الناس حىت ما يلحقوا بك احلرامية ؛ 

اية على رأس البيت تبعك أنه بقول إذا أنا وضعت مايل يف البيت بيسلطوا عليه احلرامية ؛ يا أخي أنت حاط ر 

  شوفوا هنا يف مال ويف كنز ، أيش الكالم هذا ؟ شيء مؤسف جدا ؛ يف لندن مسعت الكالم هذا

إنه حنن هنا غرباء وإذا ما وضعنا أموالنا يف البنوك هؤالء أشقياء وقتلة وسفاكني دماء ؛ قلت هلم أين  ... :الشيخ 

(( : أين أنتم من قوله تعاىل . الكفار يلي عايشني بني ظهرانيهم ؟ أنتم ألستم مسلمني ؟ شو الفرق بينكم وبني

  ؟  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا 

أين أنتم وحديثني من روائع األحاديث النبوية اليت ما مسع ا مجاهري املتعاملني مع البنوك ولذلك  ...: الشيخ  

 ...قد كان من قبلكم  ...ل قال عليه الصالة والسالم ، احلديث األو  )) ...ومن يتق اهللا (( ضعف إميام بآية 

إىل غين فقال له اقرضين مئة دينار ، قال هات الكفيل ، قال اهللا الكفيل ، قال هات الشهيد ، قال اهللا الشهيد ؛ 

اليوم  فنقده مئة دينار أمحر ، وتواعدا على يوم الوفاء ؛ أخذ املدين املئة دينار وخرج ضاربا يف البحر يعمل ؛ جاء

املوعود وهو خارج البلد ، وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده املضروب ؛ ماذا فعل ؟ فعل أمرا عجيبا 

إذا مسعناه ما فعل لنا إن هذا إنسان أهبل مهبول ؛ جاء إىل خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها مئة دينار 

ملقرض يف بلد آخر ، قال يا رب أنت كنت الكفيل وأحسن حشوها مث جاء إىل ساحل البحر ، هو يف بلد وا



اهللا عزوجل قادر على كل شيء ، أمر  ...وأنت كنت الشهيد ، ورمى اخلشبة يف البحر ، أي نعم ، أي واهللا 

هذه األمواج أن تأخذ اخلشبة إىل بلدة الدائن ؛ الدائن خيرج حسب امليعاد ينتظر املدين ، ما تأيت السفينة لكن 

هذه اخلشبة واألمواج تتقاذفها بني يديه ، فمد يده إليها وإذا هي وزينة ثقيلة ، مئة دينار ذهب ا  يقع بصره على

إىل بيته وكسرها فهر منها مئة دينار ذهب أمحر ، شوية جاء املدين شو بدنا نقول عن هذا اإلنسان ؟ درويش ، 

ضع إىل السنن الكونية الطبيعية اليت قدرها درويش لكن مؤمن بدليل أنه جتاهل ما فعل  ؛ ألن الذي فعله ليس خا

اهللا للناس ما أرسل يف بريد مضمون الربيد املستعجل ، ال ، كل هذه األمور خارجة عن العادة فعرف ما فعل ؛ 

ولذلك جتاهل القضية ونقد الدائن مئة دينار كأنه ما فعل شيئا ، شوف إن الطيور على أشكاهلا تقع ، اثنني 

أعطاه مئة دينار ، الدائن قبض مئة دينار وهو متعجب من احلادثة السابقة فما وسعه ! ال اهللا صاحلني ، ال إله إ

إال أن يقص عليه قصتها قال له واهللا إين أنا فعلت هذا ألنه قد تداركين الوقت ومل أستطع أن آتيك يف اليوم 

" ان الكفيل بيننا والشهيد قلت له املوعود فأخذت اخلشبة ودكيتها وإىل آخره ، وخاطبت رب العاملني يلي هو ك

 ...اهللا عزوجل بشهادته وكفالته وصلها لك ؛ قال له بارك اهللا لك مبالك وجعله يف  "أنت الكفيل وكنت الشهيد 

؛ حنن اليوم بنعمل هيك ، واهللا إال ما ندر الدنيا ما ختلوا فعال لكن هذا نادر جدا ، ما أحد شايفه لقط اخلشبة 

لو أخذ املئة دينار من املدين وسكت من يستطيع أن يقول أنت أخذت مين مئتني دينار ؟  هذه ما أحد شايفه

هذا شو معناه ؟ إنه ربنا ملا عرف تقوى هذا املدين سخر له البحر ، سخر له البحر وحفظ له ماله من الضياع ؛ 

بلكم رجل يمشي في  خرج ممن ق( حنن يف قصة البنك ؛ القصة الثانية وهي أيضا عجيبة قال عليه السالم 

؛  ما صار يف الدنيا أن نسمع صوت حىت  ) ...فالة من األرض فسمع صوتا من السحاب اسق أرض فالنا 

وال من الطائرات اهلليكوبرت اليوم يف آخر الزمان ، صوت من السماء اسق يا سحاب األرض الفالنية ، أرض 

فراح هيك ، مشي مع السحاب وإذا بالسحاب أمحد بن عبد اهللا مثال ، شاف هذا السحاب كان ماشي هيك 

يفرغ مشحونة من املاء على حديقة ، يطل عليها وإذا به يرى رجال يعمل باملنكاش ، سلم عليه وكأنه مساه بامسه 

؛ تعجب الرجل سأله ما عرفك بامسي أنت رجل غريب ؟ قال له القصة كذا وكذا أنا مسعت صوت من السماء 

مع السحاب فوجدت السحاب ق أفرغ مشحونة من املاء على أرضك فعرفت يقول اسق أرض فالن فمشيت 

إنك أنت املعىن ذا الصوت ، فبما استحققت هذه العناية اإلهلية ؟ قال ـ كما هو شأن الصاحلني ـ واهللا ال أدري 

سي وال أعلم ؛ لكن عندي هذه األرض أزرعها وأحصدها مث أجعل حصيدها ثالثة أثالث ، ثلث أعيده على نف

أنفقه على نفسي وأهلي ، و الثلث أنفقه بعيده على أرضي ، و الثلث الثالث أتصدق به على جرياين وفقرائي ؛ 

هذه املعاين يلي بسموها باملعاين الروحية طاحت من  ...قال له هو هذا ، ذه التقوى استحققت معونة اهللا 



ون إال باملادة ، إال باملادة وكأن املادة باقية ودائمة قلوب املسلمني وأصبح املسلمون مع األسف كالكافرين ال يؤمن

  .ولكن أكثر الناس ال يعلمون ، و إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  
  


